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Carnaval 2023 

 

“Este não ano vai ser Igual àquele que passou” 

Jorge de Castro e Geraldo Theodoro Pereira 

“Uns tomam éter, outros cocaína. Eu tomo alegria! 

Eis aí por que vim assistir a este baile de terça-feira gorda” 

Não sei dançar - Manuel Bandeira 

 

Da democracia 

Da cidadania 

Da esperança 

Da justiça 

Da batucada 

Da fé 

Do futuro 

Das populações originárias 

Das real news 

Do reequilíbrio 

Da resistência 

Da comida 

Da inclusão 

Da Amazonia 

Da cantoria 

Da musica 

Das marchinhas 

Do samba 

Do frevo 

Do ritmo 

Da dança 

Do folclore 

Das bandeiras 

Das alegorias 



Da miscigenação 

Da expressão 

Das críticas 

Dos protestos 

Dos sonhos 

Das fantasias 

Das paixões 

Da arte 

Da criatividade 

Da beleza 

Da cor 

Do brilho 

Da reflexão 

Das ideias 

Da brincadeira 

Do movimento 

Dos sorrisos 

Dos beijos 

Dos abraços 

Do Brasil de todos os brasileiros 

Do povo 

Da comunidade 

Das multidões 

Da rua 

Do verde e amarelo 

Que a gente solte o grito engasgado de alegria e união nesse carnaval! 

  



Naquele carnaval, pois, pela primeira vez na vida eu teria o que sempre quisera: ia ser 

outra que não eu mesma 

Clarice Lispector  

 

Fantasia 

            No manifesto antropófago de Oswald de Andrade encontramos o verso 

“A alegria é a prova dos nove" como uma marca simbólica da cultura brasileira. 

A alegria seria a confirmação da existência e surgiria para dar legitimidade a vida 

que é composta por momentos inesperados e diversos. Uma característica 

essencial do advir. 

            O filósofo alemão Friedrich Nietzsche indicava uma aproximação entre a 

vida e a concepção da tragédia. Na tradição do texto clássico trágico o herói 

enfrenta seu destino, mesmo sabendo, que provavelmente não poderá vencê-lo, 

pois o total controle dos acontecimentos seria uma proeza somente dos deuses.  

            Nesse ponto, o que resta a condição humana é seguir superando seus 

limites, ao mesmo tempo em que aceita as imprevisibilidades do acaso. Porém, 

a maneira de enfrentar o destino pode ser alegre e a vida experimentada sob 

outras potências.  

            Viver a vida com alegria, independentemente do futuro, é a substância 

que forma o carnaval. É o momento em que a fantasia, ou o possível “faz de 

conta” assume a realidade, transbordando a imaginação para o campo da ação. 

          Pensando nas estratégias do viver e nas alternativas de negociar com o 

destino tendo as ferramentas da Arte como bússola, que a galeria Zagut propõe 

a exposição de fevereiro de 2023 como uma revisita ao tema do carnaval, pois, 

parafraseando o grande Guimarães Rosa “A vida requer coragem” e podemos 

somar na afirmação um pouco de alegria e carnaval. 

            

Bibliografia. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. 9. ed. Rio 

de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A origem da tragedia. São Paulo: Moraes, [1980] 

  



ESCOLA DE SAMBA NOS CAMINHOS DA SEDUÇÃO  

        Regina Moura - Mestre em Antropologia da Arte PPGAV - EBA UFRJ 

RESUMO  

A proposta desse trabalho é lançar um olhar sobre a Escola de Samba 

em meio as tramas da cultura brasileira, seus mitos de origem e miscigenações 

estéticas, considerando-se que a Escola de Samba foge aos cânones de beleza 

socialmente determinados, privilegiando um sentido de sedução. Entende-se 

que no Brasil, a sedução já faz parte dos mitos de origem constituindo-se numa 

expressão estética que se estende do corpo aos gestos e expressões artísticas. 

INTRODUÇÃO 

A reflexão sobre o carnaval no Brasil e a escola de Samba aponta 

questões importantes relativas à origem e aos valores da cultura brasileira, de 

certa maneira, compreender sua dinâmica é compreender parte de nossa 

complexidade cultural. Diante da Escola de Samba vislumbra-se um leque de 

signos que remetem ao imaginário cultural brasileiro e seus mitos de origem, 

com seus padrões e linguagens estéticas. 

Observa-se no campo estético da Escola de Samba um outro padrão de 

beleza, que foge aos cânones determinados culturalmente, e que de certa forma 

privilegia a sedução. Um contexto de beleza possivelmente engendrado já nos 

mitos de origem brasileiros em meio as tramas da miscigenação, que se estende 

do corpo as expressões artísticas. O conceito de sedução aplicado aqui, 

conforme a tese de Jean Baudrillard (1991, p.104), corresponde a um sentido de 

artifício que incorpora o ritual e as estratégias da aparência, nessa medida “o 

corpo é o primeiro grande suporte desse projeto de sedução (...) cobrir o corpo 

de aparências, de enganos, armadilhas, simulações para revelar o que quer que 

seja”  

 Os mitos de origem contam sobre a formação de um povo singularmente 

sensual numa terra “exótica”. A sedução e a sensualidade caracterizam esses 

mitos, através de uma história que envolve nossas raízes (indígenas, africanas 

e portuguesas) constituindo-se num modo de ser dos brasileiros. Possivelmente 

a sensualidade, o mistério da terra, da natureza e dos habitantes criaram um 



clima de sedução, que inclusive encantou os viajantes que aqui desembarcaram 

como atestam suas cartas e relatórios. 

 Pero Vaz de Caminha relata ao rei de Portugal suas observações sobre 

uma terra ao sul do equador, mostrando fascinação pelo lugar e os habitantes, 

“de bons rostos (...) andam nus sem cobertura alguma. Não fazem o menor caso 

de encobrir ou de mostrar suas vergonhas; e nisso tem tanta inocência como 

mostrar o rosto” (CAMINHA apud PARKER, 1991, p26). Américo Vespúcio 

encantado com esta terra nova chega a compará-la ao paraíso: “e em verdade 

se o paraíso terrestre está localizado em alguma parte da terra, julgo que não 

dista muito daquelas regiões”. (VESPÚCIO apud PARKER 1991 p28).  

O fato é que a miscigenação emoldurada pela essência desses mitos 

originais marcou (mesmo que subjetivamente) o corpo e a alma do brasileiro 

assim como modelou aspectos da religião, arte e costumes. A Escola de Samba 

expressa essa miscigenação através de diversos elementos - o samba, 

tambores, máscaras, fantasias e personagens (porta-bandeiras, baianas e 

outras) – como também a festa popular brasileira, sobretudo o carnaval e seus 

conteúdos lúdicos, performáticos e estéticos. 

 SOBRE CARNAVAL E ESCOLA DE SAMBA 

Festas com mascarados, dramatizações e cortejos existem desde longa 

data, inclusive, em suas origens europeias “proporcionam excelentes 

oportunidades para provocações, danos nos quadros familiares e sociais 

firmemente instituídos: dança-se nas ruas e praças” (HEERS,1987, p.21). Gilda 

Mello e Souza (1987, p.146) observa a festa como um “ponto de transição entre 

a vida real e o mundo da arte (...) a ruptura na rigidez dos costumes, pois a festa 

arremessava os seres nas remotas regiões da fantasia onde as pessoas, livres 

temporariamente das interdições (...) se abandonavam ao ritmo de suas 

tendências”.  

A festa carnavalesca, vista como mundo do riso, de loucuras e 

brincadeiras que proclamam a igualdade e invertem as hierarquias, no Brasil 

abriu espaço para o negro e seu “mundo da marginalidade”, os excluídos 

socialmente com sua arte, sua música e seus saberes. No Brasil, durante os 

festejos católicos, os escravos aproveitavam para celebrar disfarçadamente 



seus rituais e tradições reprimidos e proibidos até se deslocarem para o carnaval 

e seu espaço liberal. Roberto Moura (1995, p.88) destaca que “a forma 

dionisíaca com que o negro se apropria das festas católicas provoca protesto e 

interdições que tem como consequência o deslocamento das principais festas 

negras para o desinibido carnaval e sua definitiva profanação”.  

De modo geral, o carnaval, por sua oposição ao mundo cotidiano foi 

interpretado como um ritual de rebelião ou de inversão, no qual a vida social é 

virada de cabeça para baixo. Ou seja, o carnaval sintetiza o mundo da abolição 

provisória das diferenças, da eliminação dos tabus, pregando o prazer e o riso 

e, através de tudo isso uma outra estética, ou: 

leis estéticas especiais, um critério próprio de perfeição 

não subordinado à estética clássica da beleza e do 

sublime (...). A forma do grotesco carnavalesco ilumina a 

ousadia da invenção, permite associar elementos 

heterogêneos, aproximar o que está distante (...) permite 

olhar o universo com novos olhos, compreender até que 

ponto é relativo tudo que existe e (...) permite compreender 

a possibilidade de uma ordem totalmente diferente do 

mundo. (BAKTHIN, 1993 p.31) 

No caso é importante destacar que o carnaval, de acordo com sua 

etimologia significa “celebração da carne” ou “adeus a carne” – do latim carnes 

– carne e vale – adeus. Possivelmente em suas origens o carnaval era uma festa 

de conotação feminina, um ritual de fertilidade que foi se transformando. Sebe 

(1986, p.10) observa que “segundo remotas tradições, os mortais deveriam 

dançar, brincar, festejar muito para que as sementes e os frutos fossem bons 

(...), para o renascimento da natureza Isis torna-se sedutora”. Ou seja, nesse 

ponto festa e ritual se confundem através de signos de sedução que evocam Isis, 

Dionísio ou Saturnais entre outras. 

Essa característica de sensualidade emoldurou o carnaval brasileiro, 

desenvolvendo raízes, mudando e incorporando uma estética própria de 

sensualidade, de sedução e busca da “beleza”, onde inclusive pode predominar 

a forma feminina, incorporando até os homens, que então se vestem de mulher. 

Até porque o carnaval promove o corpo, “cria um mundo de fantasia onde 

finalmente, se pode fingir, brincar, esconder, enganar (...) desempenhar papéis” 

(MATTA, 1981, p.31) 



A Escola de Samba reflete esse dinamismo, e assim recria ou mesmo 

reinventa o “mundo do carnaval”, permitindo a construção de uma categoria de 

beleza, aqui tecida por uma estética de sedução que se insinua por trás de cada 

máscara, cada fantasia, cada personagens, gestos, dança e “requebrados”. 

Entende-se que o mundo da Escola de Samba tal qual o do carnaval “possui 

uma integridade e leis estéticas especiais, um critério próprio de perfeição não 

subordinado à estética clássica da beleza e do sublime” (BAKTHIN, p.19) 

Pode-se dizer que as Escolas de Samba surgiram propriamente no 

contexto religioso, estendendo-se depois aos morros e favelas do Rio de Janeiro, 

“oriundas dos redutos onde se formavam as rodas de sambistas ou batuqueiros, 

organizando enredos, desfilando em sentido de procissão ao ritmo de melodia 

mais viva e contagiante” (EFÊGE, 1965, p.109). Observa-se, entretanto, que o 

carnaval, como festa da abolição dos limites permitiu esse espaço fora da ordem 

social, o que atraiu os sambistas, o samba e a arte das favelas e morros da 

periferia do Rio de Janeiro. Redutos de “marginais” que liberados 

momentaneamente da miséria, do preconceito e da opressão fantasiam-se de 

reis e rainhas, brilhando no lamê, no ouro e na prata, adornados por pedras 

“preciosas” e pela exuberância de adereços. 

 Hoje a Escola de Samba representa um grande espetáculo cênico, que a 

cada ano desfila novas linguagens plásticas, recursos técnicos e materiais 

aprimorados, na busca da beleza que seduz, “tampouco é a beleza natural que 

seduz no homem, mas sim a beleza ritual. Pois esta é esotérica e iniciática, ao 

passo que a outra é apenas expressiva” (Baudrillard 1996, p.103)  

IMAGENS DA SEDUÇÃO 

Até que ponto, uma estética de sedução por vezes ritualística envolve a 

Escola de Samba, nos corpos que dançam, nas fantasias, performances, 

batuques ou personagens?  

Considerar que etimologicamente seduzir do latim se-ducere significa 

desviar do caminho, assim como o carnaval seduz, desvia do caminho, 

invertendo a ordem e os valores. Admite-se que a sedução está enraizada na 

cultura brasileira, em seu imaginário, por vezes destacada no universo feminino, 

tanto que as Escolas de Samba se desenvolveram praticamente em torno de 



comunidades femininas situadas à margem da sociedade e onde se destacava 

a presença e o poder de mulheres negras sobretudo as “tias” - líderes de 

tradições religiosas africanas. Nesse universo feminino destaca-se Tia Ciata – 

Hilária Batista de Almeida - matriz fundamental na estruturação e organização 

da comunidade negra no Rio de Janeiro, assim como na formação da Escola de 

Samba.  

Nessa época festa e religião se misturavam numa relação quase 

simbiótica, onde baianas, mães-de-santo ou festeiras centralizavam os saberes 

e a tradição, a religião e a cultura. A Escola de Samba aglutina esses referenciais 

femininos – a mulher e um universo de significados estéticos, composto por 

cabrochas, baianas, passistas, sambistas e porta-bandeiras (entre outras) que 

requebrando, sambando ou rodando seus corpos dançam a sedução.  

Sobre a questão do feminino e sedução vale considerar o enfoque poético 

de Baudelaire (1997, p.59) em o Elogio à maquiagem,  

 

A mulher está inteiramente em seu direito e inclusive 

cumpre uma espécie de dever, aplicando-se em parecer 

mágica e sobrenatural: é preciso que ela surpreenda, 

que encante; ídolo, deve dourar-se para ser adorada. 

Deve então tomar de empréstimo a todas as artes os 

meios de se elevar acima da natureza (...). Importa bem 

pouco que a astúcia e o artifício sejam conhecidos (...) 

se o efeito é sempre irresistível.  

 

Baudrilard se aproxima de Baudelaire quando diz que a sedução é um 

artifício utilizado por alguém que quer encantar um outro, prendê-lo pelas 

estratégias da aparência, assim maquiagem, adornos, vestimentas cumprem 

essa função. No caso da Escola de Samba também as possibilidades da fantasia 

e dos adereços enquanto objetos simbólicos dessa mediação. 

Isso quer dizer que a sedução pode emergir com a fantasia, em seu duplo 

sentido - idealização ou roupa de carnaval - da necessidade de ir além do que a 

natureza criou, despertando um gosto de se enfeitar, de se recriar esteticamente. 

Rendas, lamês, plumas, lantejoulas, máscaras e maquiagens, fazem parte deste 



ritual de sedução pois: “a sedução é um adorno que faz e desfaz as aparências, 

tal qual Penépole fazia e desfazia seu bordado (...) pois quem manda é a 

aparência e o domínio da aparência” (BAUDRILLARD, 1991, p.100). 

A fantasia tanto máscara como indumentária ou ornamento, na Escola de 

Samba “irá articular toda a agremiação, expandindo ao máximo a rede de 

relações de um carnaval. Ela irá situar a posição relativa de cada um no conjunto 

do desfile” (FERREIRA, 1999, p.102). Podendo representar elementos culturais, 

e arquétipos, como por exemplo, as baianas na medida em que expressam 

conteúdos específicos da cultura africana, o lado mágico-religioso, ou a porta-

bandeira, mulher rainha, a beleza e o poder resgatados das cortes europeias.  

Ambas são também signos de sedução em diversos sentidos, a baiana 

em seu aspecto mítico, portadora de segredos e saberes, grandes mães e sua 

dança ritualística. A vestimenta originou-se dos trajes das negras sudanesas, 

nagôs, vindas com a escravidão, composta de saia bem rodada, bata solta, pano 

da costa, turbante e colares.  

Por outro lado, a porta-bandeira com sua coreografia ritualiza o jogo 

amoroso – a performance do casal porta bandeira e mestre sala é um dos pontos 

altos do desfile - do qual fazem parte coreografia, indumentária e sedução. As 

ricas fantasias guardam características da cultura europeia do século XVIII, da 

indumentária da corte, estilo Luís XIV – vestidos elaborados, rendas, bordados, 

miçangas, paetês, filós, plumas e penteados exagerados ou perucas – 

basicamente de saia comprida, bem rodada e armada, corpete ajustado, mangas 

armadas, luvas e, na mão direita a bandeira da Escola.  

CONCLUSÃO 

Um olhar apurado sobre a Escola de Samba aponta uma riqueza 

simbólica trançada por conteúdos artísticos, memórias culturais, imagens e 

imaginário de nossa tradição. Construída por alegorias, coreografias, melodias, 

e personagens, dentro de um espírito carnavalesco lúdico e exótico, ela 

apresenta formas deslumbrantes e estilizadas, cor, movimento e sedução. 

Enfim, uma estética que atravessa outras manifestações da cultura popular, 

sobretudo do carnaval. 



Diante dessas questões percebe-se que tanto os mitos de origem, como 

todo o processo de formação da cultura brasileira estão profundamente 

envolvidos por uma complexidade de valores e conteúdo que expressam uma 

estética de sedução capaz inclusive de configurar um “sentido de beleza”.  

Considerar que em um país como o Brasil, que importa mitos, cultura e 

arte, alguns de seus valores culturais foram preservados nas Escolas de Samba, 

servindo talvez como um espelho de nossa verdadeira identidade. Uma 

identidade que veio se estruturando aos poucos, miscigenando diferentes signos 

e valores culturais e estéticos. 
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Ana Angelim  
 

 
 
Bate-bola. pigmento e acrílica s/ tela; 30 x 40 cm; 2020 
 
  



Ana Luiza Mello 
 

 
 
Caraminholando; arte digital, fotografia, recorte e pintura, impressão fine art; 42 
x 30 cm; tiragem 3; 2023 
 
  



Ana Schieck 
 

 

Carnaval em Flor; técnica mista, impressão Fine Art; 28 x 21 cm; tiragem 1/5; 
2000/23 



Angela Moraes 
 

 
 
Máscara Africana; escultura em cimento, massa acrílica e pigmentos s/ tela; 30 
x 30 x 7 cm; 2023 
 
  



Antonio Garcia 
 

 

Carnavalesca; óleo s/ tela; 90 x 60 cm; 2021 
Coleção de Estúdio de Pilates Equilibrium de Itaipava - Petrópolis 



Augusto Herkenhoff 
 

 

Carnaval - Democracia e cidadania; acrílica s/ tela; 90 x 130 cm; 2023 
 
  



Belladonna 
 

 

 
Agripina; acrílica s/ tela; +/- 19 x 23 cm; 2023 
 
 
Que povo que se equilibra dia após dia pelos pedregosos caminhos da vida 
para garantir o suado pão nosso de cada dia e ainda assim encontra energia 
para dissipar suas tristezas entre confetes, pandeiros e marchinhas?  
Com sua face de espelho, Agripina representa cada um de nós a refletir 
angústias e delícias, mas com um enorme coração pulsante que transborda de 
esperanças.  



Betty Zajdenwerg 
 

 

D'après Gabrielle d'Estrée et sa soeur; desenho s/ papel, técnica mista (caneta, 
aquarela, bordado); 21 x 29,7 cm; 2022 
 
  



Cerise E 
 

 
 
Cardemo; técnica mista, arte digital e fotografia; 12 x 12 cm; tiragem única; 
2023 
 
  



Conceição Durães 

 

 

Fantasia (tríptico); acrílica s/ lona; 30 x 20 cm cada; 2023 

 

 

  



Débora Carneiro da Cunha 

 

O Arlequim da Polinésia; acrílica s/ tela; 61 x 45 cm; 2020  
 
 



Dora Portugal 
 

 
 
Salve Mangueira; xilogravura s/ papel Canson 300mg; 29,5 x 42 cm; tiragem 4; 
2023 
 
  



Eduarda Serra Barreto 
 

 
 
Carnaval no Paranoá; colagem digital, impressão fine art; 35 x 35 cm; tiragem 
única; 2023 
 
 
  



Gilda Goulart 

 

Sem título; colagem; 65 x 50 cm; 2022 

  



Graci Kaley 

 

Aldeia (índio não é fantasia); acrílica s/ tela; 40 x 40 cm; 2023  

  



Gringo Carioca 

 
Unidos do Cosmos; arte digital, impressão fine art; 30 x 40 cm; tiragem: 10; 

2023 

 

  



Heli Freireg 
 

 

Carnaval; colagem s/ serigrafia com grafite em papel Canson; 60 x 40 cm; 2023 



Ilda Fuchshuber Falacio  
 

 

Gráfico da alegria; acrílica s/ tela; 30 x 40 cm; 2023 
 
  



Iraceia Oliveira 

 

 

Carnaval, Carnaval, Brasil Carnalesco!; caixa de pizza (dupla face), despelada, 

de um lado dança da capoeira, pintada em acrílico preto e do outro crianças 

dançando, sem pintura, da cor do papelão; 33 x 33 x 4 cm; 2022 

 

  



Isabella Marinho 

 

 

Estou dentro...vivas aos blocos; técnica mista em moldura com fitas; 21 x 29 

cm; 2022/2023 

 



Isis Braga 

 

Carnaval de Cores; gravura em metal, aquarela e intervenção digital; 30 x 30 
cm; 2022 
 
  



J.C. Rocha Pinto 

 

Mar revolto; xilogravura em papel 265g/m2 e interferências; 24 x 32 cm; 2023  
 
  



Jairo Ferreira 

 

Carnaval; fotografia com impressão fine art em papel brilhante; 70 x 50 cm; 
tiragem 3; 2020 
 



Jorge Cerqueira  
 

 
 
Tá chegando a hora; acrílica s/ tela; 150 x 50 cm; 2023 
 



Lando Faria 

 

Sem título; acrílica s/ tela; 130 x 90 cm; 2023 

  



Laudy Mendes 

 

 

Carnaval; acrílica s/ tela; 50 x 70 cm; 2023 

 



Leila Bokel 

 

Último dia de Carnaval; técnica mista; dimensões variadas; 2021 
 



Lena Maia 

 

Alegria; arte digital, impressão fine art; 100 x 60 cm; tiragem única; 2022 

 



Lenn Cavalcanti 

 

 

Carnaval colorido; acrílica s/ tela e purpurina; 40 x 40 cm; 2023 

 

  



Leticia Potengy 

 

Sem título; técnica mista, aquarela e giz de cera; 42 x 59,4 cm; 2023 
 
  



Lia do Rio 

 

No Compasso do Samba; fotografia impressão fine art; 40 x 60 cm; 

tiragem única; 2011 (Fotografia Lia do Rio) 

  



Liana González 

 

Carnaval, desengano; técnica mista s/ Canson (300g); 29 x 47 cm; 2023 
 
  



Luah Jassi 

 

Folia de Carnaval; acrílica s/ tela; 30 x 80 cm; 2023 

  



Lucia Lyra 

 

Sem título; acrílica s/ tela; 50 x 50 cm; 2023 
 
  



Marcelo Veiga 

 

Vem chegando o verão... E o carnaval também!!!"; fotografia e arte digital; 40 x 

30 cm; tiragem 6; 2023 

 



Marcia C. Cavalcanti 
 

 
 
Sem título; nanquim e arte digital; 30 x 21 cm; tiragem única; 2023 
 
  



Maria Beatriz Trevisan 
 

 
 
Carnaval; acrílica s/ papel Canson e colagem; 42 x 30 cm; 2023 
 
  



Maria Cecilia Leão 
 

 
Mais amor ! (Autorretrato); fotografia, impressão fine art em papel Hahnemuhle 
Photo Rag Baryta 310g/m²; 40 x 30 cm; tiragem 1/5; 2023 
  



MarQo Rocha 

 

Foliã; carvão s/ papel cartão; 66 x 48 cm; 2023 
 



Marta Bonimond 
 

 

Gonduana; técnica mista s/ papel; 30 x 35 cm; 2023 

   



Maurício Theo  
 

 

Dança e Celebração; fotografia e arte digital, impressão fine art; 30 x 40 cm;  
tiragem 1/15; 2008/ 2023 
 
  



Miro PS 

 

Pixelfolia, série Pixeladas; gravura digital, impressão fine art em papel Canson 
310g.; 40 x 70 cm; tiragem 5; 2023 
 
  



Nilton Pinho 

 

Bate Bola Preta; acrílica s/ papel; 54 x 37 cm; 2021  

  



Nissin Moussatche 

 

Alô, alô carnaval; arte digital; 45 x 60 cm; tiragem 5; 2023  



Paulo Mittelman 

 

Guerreira (Warrior); fotografia, impressão fine art; 30 x 40 cm; tiragem 10; 2008 
 
  



Regina Moura 

 

 

Folia; técnica mista, impressão fine art s/ canvas; 30 x 60 cm; tiragem 5; 2023 

 

 

É carnaval 

momento de incorporar e vestir a fantasia e assim se inventar, se criar 

esteticamente 

... Ir além até encontrar Dionísio, e entre metáforas carnavalescas se diluir na 

folia 

 

  



Roberto Negri 

 

Flores Vida; técnica mista, acrílica com macramê; 70 x 90 cm; 2022 

 

 



Rose Nobre 

 

Folia; acrílica s/ tela; 80 x 100 cm; 2022 

 
 
“Alegria contagiante da convivência plural...celebração democrática e inclusiva 
da cidadania liberta pela folia” 
  



Sandra Macedo 

 

 
 
Sem título; cabides de arame e guirlanda; 40 x 44 cm; 2016 
  



Sandra Schechtman 

 

Memórias de carnavais; fotografia com interferência impressa em papel 

fotográfico; 80 x 55,5 cm; tiragem 10; 2023 

 

  



Sérgio Torres 
 

 

Cara de bloco; fotografia, impressão fine art; 20 x 15 cm; tiragem única; 2023 
 



Sofiasco 
 

 

Estrada de Mogli; giz pastel; 21 x 30 cm; 2022 
  



Teresinha Mazzei 
 

 

Carnaval II; técnica mista; 65 x 65 cm; 2023 
 
 

  



Thairna Patricia Lee 

 

Cosmic Union; óleo s/ tela; 120 x 80 cm; 2020 
 



Vania Beatriz 

 
 

Plural e Singular; fotografia coloria, impressão fine art; 29,7 x 42 cm; tiragem 

1/3 e P.A.; 2016 

 

  



Vania Pena C 

 

 

Pelo telefone; fotografia sobre fotografia com interferência digital, impressão 

fine art; tiragem 1/10; 15 x 21 cm; 2023 

 



Vitoria Sztejnman 

 

Carnaval carioca, vem máscaras!; acrílica s/ tela, colagem; 60 x 40 cm; 2023 

 


